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Van de redactie

De fractie is blij met deze mailberichten omdat zo direct
De Herfst bleek dit jaar haast mooier dan de zomer te
op zaken ingegaan kan worden met inwoners van onze
zijn; de heerlijke zomerse temperaturen waarbij we
gemeente.
allemaal nog even lekker van de zon konden genieten
hielden aan en onze ledendag was ook zo’n mooie dag.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@xs4all.nl
Verder in deze nieuwsbrief weer de fractie in actie,
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl
Kennis maken met… en nieuws van het Bestuur,waarin
een kort verslag van de ledendag en van de ALV van 23
november met als Thema Duurzaamheid.
Kennismaken met… Carla Rutgers.
Leden die graag een artikeltje
In deze rubriek stelt iedere maand
en/of hun mening willen geven via
OP
DE
AGENDA
een ander lid zich voor en geeft de
de nieuwsbrief kunnen dit sturen
pen door aan een medelid. Jos
naar info@groendrimmelen.nl .
Engelen draagt de pen over aan
Ook vragen zijn hier welkom.
Nieuwjaarsreceptie
Carla Rutgers:
op vrijdag 6 januari 2012; zet deze
FRACTIE IN ACTIE
datum vast in jullie agenda’s ; details
Ik ben Carla Rutgers, 50 jaar.
volgen nog.
Ricus heeft begin september een
Ik ben 3,5 jaar geleden verhuisd
bijeenkomst van de Regio West
van Den Haag naar Lage Zwaluwe
Brabant over de strategische
om met Johan de Bruijn samen te
agenda voor West Brabant
Impressie Ledendag;
gaan wonen. De overgang van grote
bijgewoond. Een bijeenkomst
stad naar klein dorp en
waar weer de nodige kontakten
plattelandsgemeente levert mij wel
met collega raadsleden uit de
soms wat verbazing op. Met als
regio zijn aangehaald. We hebben
voorbeeld dat de dorpsbewoners
de afgelopen periode ons verder
hier het feit dat ik als mental coach
vooral bezig gehouden met het
werk vreemd vinden. “Kun je mijn
bestemmingsplan buitengebied.
gedachten lezen dan?” In de stad
In dat verband hebben Ricus,
was coaching hip en heel gewoon,
Johan en Diana een bijeenkomst
je hoort er niet bij als je geen coach
georganiseerd door de ZLTO
hebt daar!
bijgewoond. Op enkele
Ik heb vroeger een aantal jaar als
onderdelen van het
bioloog wetenschappelijk onderzoek
bestemmingsplan was de uitleg
Genieten van de zon
gedaan aan de Vrije Universiteit
van de ZLTO verhelderend. Verder
Amsterdam en heb daarna 15 jaar
hebben Marijke en Ricus een
bij de Rijksoverheid gewerkt als
bijeenkomst van de Vereniging
beleidsmedewerker, inspecteur en
van Brabantse Gemeenten over
leidinggevende. Vijf jaar geleden
het gebruik van sociale media
ben ik voor mijzelf begonnen als
door de gemeente, collegeleden
coach, mediator en trainer. Sinds
en raadsleden bijgewoond. Deze
kort kan ik ook mijn eigen twee
bijeenkomst was uitermate
paarden inzetten als spiegel bij
verhelderend. Het gebruik van
coaching, leiderschaps- en
sociale media wordt steeds
teamtrainingen. En daarnaast
belangrijker, maar weet wel waar
studeer ik voor mijn plezier ook
je als individueel raads- of
psychologie bij de Open Universiteit.
collegelid aan begint. Als je het
Ik ben lid geworden van Groen
niet actief kunt volhouden, kun je
Drimmelen omdat Johan actief werd
Zijn er bevers gespot ???
er beter niet aan beginnen, zo
in deze partij. Politiek vind ik
was de boodschap. Als het van te
inhoudelijk niet zo boeiend, maar de
voren weet dat je het wel kunt
menselijke/psychologische interacties
volhouden, doe het dan, maar doe
en processen die plaatsvinden des te
het dan ook echt goed. Zorg
meer! Ik kom dus wel eens kijken wat er
ervoor dan dat je een
in de Raadszaal allemaal gebeurt als
aantrekkelijke boodschap hebt en zorg ervoor dat je in
Johan als burgerlid het woord moet voeren. Ook
de zoeklijstjes zo hoog mogelijk komt te staan. Helaas
meedenken over de verkiezingscampagne vind ik leuk:
heeft de fractie een informatiebijeenkomst over het
vorige keer zijn we toch maar mooi met dat idee van de
huisvestingsprogramma voor het onderwijs in het
afvalplastic doos gekomen. Ook heb ik meegeholpen een
Dongemond College in Made aan
debattraining voor leden van Groen Drimmelen te
zich voorbij moeten laten gaan. Op 9 oktober is de
organiseren, zodat ze goed hun woordje kunnen doen in
fractie vertegenwoordigd geweest bij de
de Raadszaal.
aanvang van een nieuw seizoen spraakvermaak. Tussen
Ik geef de pen over aan Gerry Jansen!
de bedrijven door zijn er ook nog diverse ingekomen
mail afgehandeld door de fractie mbt de blauwe zone en
de komgrenzen van Wagenberg en de hondenbelasting.
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Het Bestuur vol vuur
Verslag Ledendag;
Er waren 28 leden aangemeld een record aantal!
Uiteindelijk waren er 26 aanwezig. Het was een mooie
zonnige dag zoals op de foto op de vorige pagina te zien
is en dus konden degene die goed op tijd waren nog
even genieten van een drankje en de zon en zo ook wat
bijkletsen met elkaar. Ook was er tijd om in het
informatiecentrum rond te kijken. Leuk om te zien hoe
men in Dordrecht dit vorm heeft gegeven.
De Bevertocht begon met een wandeling rondom een
put waarin bevers vertoeven en de gids gaf uitleg over
bevers, hun manier van burchten bouwen, voortplanten,
eten ect. Daarna de boot op voor een vaartocht door de
Dordrechtse Biesbosch. De gids vertelde met veel
humor, hij raakte niet uitgepraat. Men is wijzer
geworden over riet want ; Riet waait met alle winden
mee, anders breekt het. Hij vroeg ook nog of iemand
zich aangesproken voelde(haha) Helaas zijn er geen
bevers gezien maar het mooie weer maakte veel goed.
Een aantal leden hebben onder het genot van een
drankje en een snackje nog wat nagebabbeld. Al met al
weer een geslaagde ledendag!!
Algemene Ledenvergadering 23 november
Na de mededelingen van het Bestuur en de fractie zijn
de volgende drie doelen tijdens de ALV gekozen door de
leden:
1)Join the pipe; in plaats van een donatie kopen we 10
waterpijpen/flessen die we als aardigheidje cadeau
kunnen geven aan mensen die bijv. komen spreken op
een ALV thema avond ect. Voor mensen die zelf een
waterpijp/fles willen aanschaffen of meer info willen
hierbij het internetadres van Join the pipe
http://www.jointhepipe.org/#/welcome (zie bijgaand
ook een link van een presentatie van Irene
Rompa(dochter van Ingrid en Fer Rompa) via Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=FxwjVUargmo
2)Stichting Leergeld Oosterhout; Leergeld Nederland
heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting

van kinderen uit gezinnen met minimale financiële
middelen. Meer info http://www.leergeld.nl/pages/deregio-s/oosterhout-e.o..php
3) Madese Natuurvrienden; de natuurclub voor
gezellige en actieve natuurbeleving in de Gemeente
Drimmelen (Noord-Brabant) en omliggende gemeenten.
http://madesenatuurvrienden.nl/
Thema avond Duurzaamheid
Aan de ALV was wederom een thema gekoppeld. Deze
keer was gekozen voor Duurzaamheid. Het Bestuur had
de volgende sprekers gestrikt.
-Niels van Geenhuizen, Adviseur Energie &
Duurzaamheid van Arcadis Nederland gaf een vlotte
presentatie over het begrip Cradle to Cradle en andere
Duurzame begrippen.
-Piet Eikhout, Stichting Duurzaam Oosterhout [SDO]
presenteerde “Duurzaamheid volgens SDO” met name
gericht op energie en wat daarmee bereikt kan worden.
-Marcel Verlinde, Groen Drimmelen lichtte toe hoe hij
het plaatsen van zonnepanelen op zijn eigen dak had
ervaren en wat de voor- en nadelen zijn.
Hierna stelde Ricus Tiekstra, gespreksleider van de
thema avond nog enkele vragen aan de sprekers en de
aanwezigen kregen de kans om vragen te stellen en te
discussiëren. Er werd voorgesteld om een werkgroep
Duurzaamheid te formeren. Al met al een zeer leerzame
avond.
Bestuur; Johan de Bruijn voorzitter 0168-483025
johan@bicsnl.nl Anita van Gennip ,secretaris
0628206434 anita.van.gennip@groendrimmelen.nl
Marcel Verlinde, penningmeester 0168-484657
marcel.verlinde@xs4all.nl Bestuursleden:Marieke
van Aard, Jos Engelen, Diana Smits (2e secretaris)
Website; www.groendrimmelen.nl
Hyves http://groendrimmelen.hyves.nl/

Vergaderschema december 2011 en 2012 eerst half jaar

Vergaderschema raad 2012

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Presidium (= woensdag aanvang 19.30u)
(t.b.v. raad, informatie- en opinierondes)
Steunfractie raad

7/12

11/1

8/2

7/3

4/4

9/5

6/6

13/12

17/1

14/2

13/3

10/4

15/5

12/6

Reguliere raadsvergadering (aanvang 19.30u)

22/12

26/1

23/2

22/3

19/4

24/5

21/6

Extra raadsvergadering
3/1

31/1

28/2

27/3

24/4

29/5

Informatieronde (aanvang 19.30u)

5/1

2/2

1/3

29/3

26/4

31/5

12/1

9/2

8/3

5/4

3/5

7/6

19/1

16/2

15/3

12/4

10/5

Vrije donderdag: vergaderen of bijeenkomsten op
locatie (optioneel in overleg met presidium)
Rekeningcommissie (voorafgaand aan een
opinieronde) 18.00 uur

14/6
23.06

Carnaval: 20 t/m 24 feb

Pasen: 8 en 9
april
meivakantie:
23 april t/m 4
mei
De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld
VAKANTIES EN FEESTDAGEN

19/6

28/6

Steunfractie info en opinie

Opinieronde (aanvang 19.30u)

jun

hemelvaart:
17 mei
Pinksteren:
27 en 28
mei

